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Open LMS - Collaborate Ultra – Dos tipus d'integració

PluginLTI
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1. Configuració de la sessió

No hi ha cap limitació a la configuració de la sessió.
Es pot configurar tot:

• Nom de la sessió
• Data i hora d'inici

• Accés per convidats
• Entrada anticipada

• Predeterminar el rol dels assistents

• Descarregar les gravacions
• Xat anònim

• Permisos dels participants

• Supervisar el xat
• Sala del curs

• Habilitar/Deshabilitar la descàrrega de les gravacions     

Moltes opcions no estan disponibles.  Només es pot configurar:

• Nom de la sessió

• Data i hora d'inici (des de 20 min. fins 2 hores i mitja)

• Accés per convidats 

No permet configurar:

• Entrada anticipada

• Predeterminar el rol dels assistents

• Descarregar les gravacions

• Xat anònim

• Permisos dels participants

• Supervisar el xat

• Sala del curs

• Habilitar/Deshabilitar la descàrrega de les gravacions     
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2. Gravacions

Accés als paràmetres de les gravacions: 

- Veure ara

- Descàrrega

- Editar el nom

- Esborrar

- Copiar enllaç

- Afegir font dels subtítols 

Sense accés als paràmetres de les gravacions: 

Només 

- Descàrrega

- Esborrar 
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3. Miscel·lània

• Les sessions programades no es poden afegir al 
calendari Open LMS.

• Hi ha disponibles informes de la sessió.

• Totes les sessions que es creen es troben al mateix 
recurs LTI. 

Si afegim Collaborate via LTI en diferents temes 
(snap,boost,clean,etc), la mateixa sessió 
apareixerà a tots els temes.

• Quan afegim “Collaborate” al curs, tot es troba en aquest 
element (sala del curs, sessions, gravacions, informes, 
etc.) 

• Les sessions programades apareixeran al calendari 
Open LMS.

• No hi ha disponibles informes de la sessió.

• Podem crear diferents sales en diferents temes. Una en 
snap un altre en boost,... Cada sessió es un recurs 
independent.

• I també crear diferents sales en diferents seccions 
dintre del curs. 
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